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âlánok I.
Úvodné ustanovenia

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za ‰kodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ìalej len
„poistenie zodpovednosti“) sa riadi príslu‰n˘mi
ustanoveniami poistnej zmluvy, zákonom ã. 381/2001
Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
v platnom znení, V‰eobecn˘mi poistn˘mi podmienka-
mi pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
PZP 10 (ìalej len „VPP PZP 10”) a t˘mito Osobitn˘mi
poistn˘mi podmienkami pre PZP ·peciál 10 (ìalej len
„OPP ·peciál 10“), ktoré dopæÀajú ustanovenia 
VPP PZP 10 a sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej
zmluvy. V prípade, Ïe OPP ·peciál 10 obsahujú
odli‰nú úpravu oproti ustanoveniam VPP PZP 10,
ustanovenia OPP ·peciál 10 majú prednosÈ pred
ustanoveniami VPP PZP 10. PoisÈovateºom na úãely
t˘chto OPP ·peciál 10 sa rozumie Generali Slovensko
poisÈovÀa, a. s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava I,
Slovenská republika, IâO 35 709 332, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vloÏka ã.: 1325/B. SpoloãnosÈ patrí do
skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zoz-
name skupín poisÈovní vedenom ISVAP pod ã. 26.

âlánok II.
Povinnosti poistníka

1. V prípade, Ïe je v ãasti E. Dohoda o územnom pre-
vádzkovaní vozidla poistnej zmluvy dojednané, Ïe
poistené motorové vozidlo (ìalej len „vozidlo“)

bude prevádzkované len na území Slovenskej
republiky a/alebo iného ‰tátu uvedeného v poist-
nej zmluve (ìalej len „vybrané územie“), poistník
je povinn˘ zabezpeãiÈ, aby toto vozidlo nebolo pre-
vádzkované mimo tohto vybraného územia (ìalej
len „obmedzenie prevádzky vozidla“).

2. Poistník je povinn˘ obmedzenia prevádzky vozidla
uvedené v bode 1. tohto ãlánku OPP ·peciál 10,
v prípade, Ïe sú v poistnej zmluve dojednané,
oznámiÈ kaÏdej osobe, ktorá bude prevádzkovaÈ
vozidlo uvedené v poistnej zmluve, vopred pred
zaãatím prevádzky vozidla a zodpovedá za dodr-
Ïiavanie uveden˘ch obmedzení prevádzky vozidla
osobou prevádzkujúcou uvedené vozidlo poãas
celej doby prevádzky vozidla vy‰‰ie uvedenou
osobou.

3. Poistník je povinn˘ neumoÏniÈ prevádzku vozidla
uvedeného v poistnej zmluve osobe, o ktorej má
pochybnosti, Ïe nebude spæÀaÈ obmedzenie pre-
vádzky vozidla uvedené v bode 1. tohto ãlánku,
alebo ktorá nespæÀa obmedzenie prevádzky vozid-
la uvedené v bode 1. tohto ãlánku OPP ·peciál 10.

4. V prípade, Ïe osoba odli‰ná od poistníka pre-
vádzkujúca vozidlo uvedené v poistnej zmluve
poru‰í obmedzenie prevádzky vozidla uvedené 
v bode 1. tohto ãlánku OPP ·peciál 10, za po-
ru‰enie obmedzenia prevádzky vozidla zodpovedá
poistník v rovnakom rozsahu, ako keby poru‰il
obmedzenie prevádzky vozidla sám.

5. Poistník je povinn˘ poskytnúÈ poisÈovateºovi
náhradu poistného plnenia alebo jeho ãasti, ktoré
zaÀho vyplatila z dôvodu ‰kody spôsobenej pre-
vádzkou vozidla, v prípade, Ïe ku ‰kode do‰lo
poãas alebo v prípade nedodrÏania ktoréhokoºvek

z obmedzení prevádzky vozidla uvedeného v bo-
de1. tohto ãlánku OPP ·peciál 10, a bez ohºadu na
skutoãnosÈ, ãi obmedzenie prevádzky vozidla
nedodrÏal poistník alebo poisten .̆

âlánok III.
Nárok poisÈovne na náhradu poistného plnenia

PoisÈovateº má voãi poistníkovi nárok na náhradu
poistného plnenia alebo jeho ãasti, ktoré za neho
vyplatil z dôvodu ‰kody spôsobenej prevádzkou
vozidla uvedeného v poistnej zmluve, v prípade, Ïe 
k ‰kode do‰lo poãas alebo v prípade nedodrÏania
obmedzenia prevádzky vozidla uvedeného v ãlánku
II. bod 1. t˘chto OPP ·peciál 10, bez ohºadu na sku-
toãnosÈ, ãi obmedzenie prevádzky vozidla nedodrÏal
poistník alebo poisten˘; ustanovenia ãlánku XII.
VPP PZP 10 t˘m nie sú dotknuté.

âlánok IV.
Vymedzenie pojmov

Motorov˘m vozidlom sa na úãely t˘chto OPP ·peciál
10 rozumie osobné a úÏitkové vozidlo s celkovou pre-
vádzkovou hmotnosÈou do 3,5 t vrátane. Na iné
vozidlá sa tieto OPP ·peciál 10 nevzÈahujú.

âlánok V.
Závereãné ustanovenia

Tieto OPP ·peciál 10 nadobúdajú úãinnosÈ dÀom 
1. 10. 2010 a vzÈahujú sa na poistné zmluvy uzavreté
odo dÀa úãinnosti t˘chto OPP ·peciál 10.
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